Informacja o projekcie „Aktywnie do sukcesu II”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w projekcie
„Aktywnie do sukcesu II”.
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu integracji 80 osób (56
kobiet i 24 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
oraz ich otoczenia, zamieszkałych na terenie miasta Łomża i korzystających z
pomocy społecznej, poprzez umożliwienie dostępu do kompleksowego,
indywidualnego wsparcia, mającego na celu aktywizację społeczną, zdrowotną
i zawodową w okresie od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 roku.
Kto może zostać Uczestnikiem projektu?
► Osoba zamieszkała na terenie miasta Łomża
► Osoba korzystająca z z pomocy społecznej
► Osoba niepełnosprawna
► Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
► Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
► Osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego
Projekt „Aktywnie do sukcesu II” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego - programy na rzecz integracji osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia
ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty
aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, zapewniające wsparcie
kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną
indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska z uwzględnieniem diagnozy
sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. W czasie trwania
projektu uczestnicy zostaną objęci kontraktem i pracą socjalną.
Czas trwania projektu 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
I MODUŁ 40 osób od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
I MODUŁ 40 osób od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Moduł I rok 2019
► Warsztaty rozwoju osobistego
► Trening umiejętności społecznych
► Terapia psychospołeczna
► Warsztaty w ramach terapii psychospołecznej
► Indywidualny coaching.
► Warsztaty kompetencji pedagogiczno- wychowawczych
► Warsztaty asertywności

► Warsztaty z doradcą zawodowym
► Warsztaty komputerowe
Moduł I rok 2019 Szkolenia zawodowe i staże
1. Kurs operator koparko ładowarki dla 4 osób
2. Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego dla 10 osób
3. Kurs sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej dla 14 osób
4. Pomoc kuchenna dla 12 osób
5. Staże zawodowe dla 20 osób

W ramach projektu jest zaplanowana:
► opieka nad osobami zależnymi (dorośli, dzieci)
► zasiłki celowe
► stypendium szkoleniowe podczas trwania kursu zawodowego
► przerwa kawowa i catering podczas kursu zawodowego
► wsparcie opiekuna stażu
► bilety na dojazdy

Zapraszamy
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie”Aktywnie do sukcesu II”zapraszamy po bliższe
informacje do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży,
ul. Dworna 23 B. w godz. 7.30.-15.30. tel.86-216 42 60.
poczta@mopslomza.pl
http://www.mopslomza.pl/

